ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση της μόνιμης θέσης
Ανώτερου Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)
Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της μόνιμης θέσης Ανώτερου Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ. Α13).
Η προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης γίνεται ύστερα από γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών
και Προϋπολογισμού για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Α΄ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. Ο μισθός της θέσης είναι στην κλίμακα Α13(II) και σ’ αυτόν προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται
με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση
από καιρό σε καιρό.
2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης το οποίο
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4300 και ημερ.17.5.2019 (Παράρτημα Όγδοο – Σ.Υ.
14/2019) και στην τροποποίησή του που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.4370 και ημερ.
5.8.2022 (Παράρτημα ΄Ογδοο – σελ. 131).
3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει σε προκαθορισμένα στάδια από τον οίκο ΕΥ Cyprus Advisory Services Ltd όπως
ορίζονται στο Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης.
Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤHΣ ΘΕΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Προϋποθέσεις διορισμού
1.1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
1.2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Πάφου (Κ.Δ.Π. 52/2001),
κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:
(α) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές˙
(β) κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο
διορισμός˙
(γ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα˙
(δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε
οποιανδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα˙
(ε) πιστοποιείται από ιατρό που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω
θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση θώρακα.
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του εν λόγω Κανονισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση,
να προβεί σε διορισμό με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας, ή
άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και εφόσον
η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρόσληψη πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3. Σε σχέση με την υπ’ αρ. 1.2 (β) προϋπόθεση, διευκρινίζεται ότι οι αιτητές πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης και να πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων.
1.4. (α) Υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική ΄Εφεση 60/2011, η κατοχή των
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών
τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξεως της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των
"Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών" υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy).
(β) ΄Οσον αφορά τους υποψηφίους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική και δεν κατέχουν απολυτήριο
ελληνικής σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, και οι οποίοι, δυνάμει του άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να
ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2. Διαδικασία πλήρωσης της θέσης
2.1. Για την πλήρωση της θέσης οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση ικανοτήτων και προσωπικές
συνεντεύξεις και θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο επαγγελματικής προσωπικότητας. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης
των υποψηφίων καθορίζεται στο Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης.
2.2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων διορισμού, θα γίνει πριν από την
πρόσκληση συμμετοχής στην εξέταση ικανοτήτων.
3. Με βάση τους περί ΄Ισης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
Νόμους του 2002 έως 2021, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, απαγορευομένης οποιασδήποτε άμεσης
ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται επί ίσοις όροις για άτομα και των δύο
φύλων.
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-2Γ΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί
με το Σχέδιο Υπηρεσίας και το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pafos.org.cy) ή από το
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
2. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να
παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, Τ.Θ. 60032 - 8100
Πάφος, όχι αργότερα από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00.
3. Κάθε αιτητής θα καταβάλει για τη συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, δικαίωμα συμμετοχής που έχει
οριστεί σε €30 (περιλ. Φ.Π.Α.). Η απόδειξη καταβολής του εν λόγω ποσού πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση.
Επισημαίνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
4. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 έως 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους.Σε μεταγενέστερο
στάδιο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τον αιτητή που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναπηρία όπως προσκομίσει τα
πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της
αναπηρίας του.
5. (α)
(β)

(γ)
(δ)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και υπογράψουν το έντυπο αίτησης, το οποίο απαραίτητα πρέπει να
συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που ζητούνται μέσω του εντύπου της αίτησης.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων
που προνοούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ζητηθεί να
παρουσιαστούν για έλεγχο τα πρωτότυπα των συνοδευτικών εγγράφων. Για τίτλους σπουδών που δεν
αναγράφουν το θέμα σπουδών ή δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται
μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζόμενους στην παράγραφο Γ΄ 2 της
παρούσας ενότητας.
Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή/και τη μητρική
γλώσσα του αιτητή.

6. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα όπως προβλέπεται στο σχετικό
έντυπο αίτησης ή θα παραληφθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα ή θα υποβληθούν με
άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζόμενους στην παρούσα ή θα υποβληθούν σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, δεν
θα ληφθούν υπόψη.
7. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Δημοτικής
Υπηρεσίας Γιώργο Κωνσταντίνου, τηλέφωνο 26822355, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 14.9.2022 (αρ. 18/2022)
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